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شگفتيهايثبتنامياصالحطلبان
روزنامه كيهان در بخش��ي از س��رمقاله خود 
نوش��ت: رفتار انتخاباتي »ائتالف اصالحات و 
اعتدال« ش��گفتي كم نداش��ت؛ از ۱۴ نامزد 
مدنظر »نهاد اجماع س��از اصالح طلبان« كه همگي موظف به ثبت نام 
بودند، پنج نفر )عارف، ظريف، خرازي، صدر و موالوردي( ثبت نام نكردند 
و چند نفر خارج از ليست »ناسا« نامزد ش��دند. جهانگيري معاون اول 
رئيس جمهور هم به جاي اينكه روي كارنامه تأكيد كند، گفت: »قصد 
ورود نداشتم اما با توجه به نيامدن برادر عزيزم دكتر ظريف و تشخيص 
جبهه اصالحات، از مسئوليت شانه خالي نمي كنم.« محسن هاشمي هم 
درباره آمدنش گفت: »با جهانگيري رايزني كردم، او گفت مناسب است 
ثبت نام كنيد«! ثبت نام برخي متهمان يا محكومان دادگاه ها نيز در نوع 
خود جالب توجه بود و همچنين ثبت نام همزمان چند عضو دولت فعلي 
و قبلي روحاني )جهانگيري، شريعتمداري، همتي، آخوندي، دهقان(، 
در كنار ثبت نام علي الريجاني به عنوان مؤتلف مهم دولت. ثبت نام برخي 
دولتمردان در حالي كه متهم جدي سوءمديريت و ترك فعل هستند و 
بايد به اتهام تضييع حقوق ۸۵ميليون شهروند تحت پيگرد قرار بگيرند 
نيز از نكات قابل تأمل است. همان گونه كه انصراف عارف و ظريف، خبر 
از نديدن دورنماي موفقيت مي دهد، اين حجم از نامزدي در ميان افراد 
منسوب به ائتالف اعتدال و اصالحات نيز جاي تأمل دارد. هم از حيث 
به هم ريختگي ائتالف و هم از جهت كاربست يك تاكتيك نخ نما؛ فرار به 
جلو و تهاجم دسته جمعي نامزدهاي پوششي، براي فرار نامزد نهايي از 

پاسخگويي درباره كارنامه ائتالف. 
به اعتب��ار قرابت فراوان جهانگي��ري و الريجاني ذي��ل پرچم روحاني، 
يك پرس��ش مهم اين اس��ت كه كدام يك از اينها به نفع ديگري كنار 
مي رود؟ ناظران سياس��ي از ميانه دهه 70، بارها شاهد به  هم خوردن 
صف بندي هاي راي��ج جناحي بوده ان��د، چنانكه جناح چ��پ به ظاهر 
معترض دولت هاش��مي، ناگهان در آس��تانه انتخابات خ��رداد 7۶، با 
 مرحوم هاش��مي و حزب دولتي او ائتالف كردن��د و مرزبندي ناموزون 
»چپ/ راست« را به هم زدند. همان ها دو سال بعد، با تانك از روي حيثيت 
هاشمي گذشتند و او را عاليجناب سرخپوش قتل هاي زنجيره اي كردند 
و سپس به فاصله شش سال، همان هاشمي، تبديل به قديس اصالحات 
و نامزد نهايي آنها در سال هاي ۸۴ و ۹۲ شد! افراطيون مدعي اصالحات، 
معامله مشابهي را با آقايان ناطق نوري و علي الريجاني كرده اند. از متهم 
كردن به محافظه كاري و سر دادن شعار »ناطق نوري نمي خوايم، مجلس 
زوري نمي خوايم« و »سيماي الريجاني تعطيل بايد گردد« تا نثار عنوان 

»شيخ اعتدال« و »سياستمدار معتدل« به اين دو!
........................................................................................................................

تعددنامزدهاشرطكافينيست
روزنامه ايران در يادداشتي آورد: تعدد نامزدها كه 
طيف هاي مختلف سياس��ي- فك��ري جامعه را 
نمايندگي مي كنن��د، اگرچه ش��رط الزم براي 
رسيدن به مشاركت مطلوب و انتخابات پرش��ور است اما شرط كافي 
نيست. در حقيقت براي رس��يدن به سقف مطلوب مش��اركت ۶0 يا 
70درصدي زمينه سازي هاي ديگري هم ضروري است كه اگر تنها به 
همان شرط تعدد نامزدها بسنده كنيم، شايد خيلي نتيجه بخش نباشد. 
اين تصور در افكار عمومي كه نهادهاي انتخاباتي مي توانند برنامه هاي 
خود را اجرايي كنند و در اين مس��ير موانع ساختاري يا غيرساختاري 
وجود نداشته باشد، حتماً يك مؤلفه مهم است. وجه جمهوريت براي 
نظام ما يك زينت نيست بلكه در كنار آنكه وجه جدايي ناپذير و بنيادين 
نظام سياسي در كنار اسالميت اس��ت، يك ابزار مهم براي اداره بهينه 
كشور است، به اين معنا كه مطالبات و خواسته هاي مردم از اين طريق 
در مسير اجرايي شدن قرار مي گيرد. به تعبير ديگر، نهادهاي مختلف 
بايد بتوانند معدل مطالبات مردم را پيگيري كنند در غير اين صورت ما 
به جاي مردم ساالري كه بر پايه رأي و نظر اكثريت است، دچار وضعيت 

»حداقل ساالري« خواهيم شد. 
........................................................................................................................

خونغزهبرايدفاعازفلسطين
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: 
با بي اعتبار شدن ايده مذاكره دو دولت 
مستقل فلسطين و اسرائيل- كه آن 
 هم در عمل تنها منجر به تشكيل دولت اسرائيل بود- جريان هاي منفعل 
حامي آن ايده از جمله تشكيالت خودگردان نيز به حاشيه رفته و ابتكار 

عمل به دست گروه هاي اسالمي حامي مقاومت فعال افتاده است. 
گروه هاي فعال جريان مقاومت از جمله حماس، امروز بيش از هر زمان 
ديگر و به رغم آنچه در گذشته با فتنه گري صهيونيست ها رخ مي داد، 
به جد پاي وحدت مس��لمين ايس��تاده و از آرمان فلسطين براي همه 
فلس��طينيان حمايت مي كنند. در همين ماجراي اخي��ر، درگيري از 
منطقه شيخ جراح در بيت المقدس شرقي و در اعتراض به اخراج چند 
خانواده فلسطيني از خانه هايشان شروع ش��د و ادامه ماجرا و حمالت 
موشكي و راكتي، واكنش حماس از نوار غزه و از سوي ديگر سرزمين 
چندپاره فلس��طين به اين ماجرا بود. صهيونيست ها 70سال است كه 
فلس��طين را چندتكه كرده و مجموعاً ۴درصد خاك فلس��طين را در 
اختيار فلسطيني ها گذارده اند و دائماً بين آنها هم آتش اختالف و فتنه 
را شعله ور  مي كنند، اما حاال بعد از اين همه  سال، بخشي به حمايت از 
بخش ديگر، خود را درگير يك جنگ سنگين كرده و در همين چند روز 

گذشته بيش از ۱00شهيد داده است. 
جريان مقاومت به  درستي دريافته است كه راهبرد نظامي مؤثر در برابر 
اشغالگران، بايد از نزاع كالسيك به جنگ نامتقارن تغيير ماهيت پيدا 
كند. با ادامه همين روند، موج مهاج��رت معكوس يهوديان روزافزون 
شده و پايه هاي جمعيتي رژيم صهيونيستي بيش ازپيش سست بنيان 

مي شود. 
........................................................................................................................
بهجايخطونشانبرايهم،برنامهبدهيد!

روزنامه جهان صنعت نوشت: استقبال به حدي 
بود كه مي توان گفت تقريباً همه آمدند، اما براي 
چه آمدند، هنوز مشخص نيست و هدفشان را به 
اطالع مردم نرسانده اند و اميدواريم مردم را بيشتر با برنامه ها و اهداف 
انتخاباتي خود آشنا كنند. به دليل اينكه چهره هاي شناخته شده زيادي 
از طيف هاي گوناگون در اين دور از انتخابات كانديدا شده اند، چند نكته 
در اين باره قابل بررس��ي اس��ت. نكته اول كانديدايي اس��ت كه كاماًل 
شاخص اصولگرايي است، اما تأكيد كرد مستقل به ميدان آمده است... 
افراد ديگري هم اعالم كانديداتوري كرده اند كه سبقه اجرايي و كارنامه 
و عملكردي داشته و دارند و البته بعد از بررسي صالحيت آنها از سوي 
شوراي نگهبان، اين مردم هستند كه بايد آنها را مورد بررسي و ارزيابي 
قرار دهند و در نهايت به آنها رأي بدهند اما نكته اي وجود دارد، در حال 
حاضر پراكندگي عجيبي شكل گرفته و تصور نمي شد تا اين حد رجل 
سياسي و البته عالقه مند به كرسي رياست جمهوري در كشور داشته 
باش��يم. نكته قابل توجه ديگ��ر بيانيه هاي خ��اص و كنايه آميز برخي 
كانديدا ها عليه يكديگر است. موضوعي كه با واكنش و انتقاداتي مواجه 
است و گفته مي شود بهتر بود به جاي خط و نشان كشيدن كانديدا ها 
براي يكديگر، به تبيين برنامه ها و مواض��ع خود مي پرداختند، چراكه 
انتخابات و رقابت به معناي تخريب يكديگر نيست، در حالي كه بيشتر 
نامزد ها به دنبال تخريب يكديگرند، حتي برخي شعار هايي مي دهند 
كه قاب��ل تحقق نيس��تند؛ گاهي از مس��تضعفان و محرومان س��خن 
مي گويند، اما تجربه نش��ان داده بعد از رسيدن به هدفشان محرومان 

جامعه را فراموش مي كنند كه باعث بي اعتمادي مي شود.
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مجلس

در  اسلامي  شلوراي  مجللس  رئيلس 
گفت وگوى تلفنى با رئيس مجلس سلوريه 
ضمن تبادل نظلر پيرامون تحلوالت اخير 
در فلسلطين و قدس تأكيد كرد كه تحرك 
جلدى پارلمان  هلا بلراى توقلف جنايلات 
اسلت.  ضلروري  صهيونيسلتى  رژيلم 
به گزارش فارس، محمدباق��ر قاليباف رئيس 
مجلس شوراى اسالمى عصر روز يك شنبه طي 
تماس تلفنى با حم��وده صباغ، رئيس مجلس 
مردم��ى جمهورى عربى س��وريه در خصوص 
تحوالت اخير در فلس��طين و قدس شريف به 

گفت وگو و تبادل نظر پرداخت. 
قاليباف در ابتداى اين تماس تلفنى با تجليل از 

مقاومت مردم فلسطين در برابر جنايات رژيم 
صهيونيس��تى، گفت: ما كش��ورهاى اسالمى 
حامى مردم فلس��طين، نبايد در برابر جنايات 
اخير رژيم خونخوار و كودك  كش صهيونيستى 
سكوت كنيم و بايد هم از نظر سياسى و هم از 
نظر ابعاد انسانى و حقوق بشرى، از مردم مظلوم 

فلسطين حمايت كنيم. 
رئيس مجلس شوراى اسالمى در بخش ديگرى 
از س��خنان خود ضمن محكوم كردن بمباران 
غزه توسط مزدوران صهيونيست افزود: حمايت 
امريكا و برخي كش��ورهاى غرب��ى از اقدامات 
جنايتكارانه و ضدانس��انى رژيم صهيونيستى 
در كشتار مردم فلسطين، مايه حيرت و تأسف 

فراوان است. 
وي در پايان اين گفت وگوى تلفنى بر حمايت 
جمهورى اس��المى اي��ران از م��ردم مظلوم و 
مقاوم فلس��طين تأكيد كرد و خواستار تحرك 
جدى پارلمان  ها ب��راى توق��ف جنايات رژيم 

صهيونيستى شد. 
حموده صباغ، رئيس مجلس مردمى جمهورى 
عربى سوريه نيز در اين مكالمه تلفنى با اشاره 
به كش��تار اخير مردم فلس��طين توسط رژيم 
صهيونيستى در روزهاى اخير گفت: اين رژيم 
مانند خنجرى سمى از ۱۹۴۸ به جنايات خود 
ادامه مى ده��د و عليه بش��ريت و نقض حقوق 

انسان ها اقدام مي  كند. 

وى افزود: ما در مجلس سوريه جنايات آنها را 
محكوم و در اتحاديه مجالس كشورهاى عضو 
س��ازمان همكارى اس��المى )PUIC( بيانيه 

شديداللحنى صادر كرديم. 
رئيس مجلس مردمى جمهورى عربى سوريه 
در ادامه اين گفت وگوى تلفنى، ضمن قدردانى 
از مواضع جمهورى اس��المى ايران در حمايت 
از آرمان مردم مظلوم فلس��طين گفت: سوريه 
نيز همانند جمهورى اس��المى ايران، مسئله 
فلس��طين را مس��ئله اصل��ى و اساس��ى خود 
مي  داند و براى كمك به آزادى قدس ش��ريف 
و سرزمين هاى اش��غالى، از هيچ تالشى دريغ 

نخواهد كرد.

رئيس مجلس شوراي اسامي: 

تحرك مجالس کشورهاى اسالمی براى توقف جنايات صهيونيست ها ضروري است

با امضاي تفاهمنامه بين وزارت دفاع و ارتش 
جمهوري اسلامي ايلران قلدم بزرگي براي 
تجهيز اين نيروي نظامي به پهپادهاي مسلح با 
تيراژ باال برداشته شد. اين اتفاق مهم مي تواند 
نيروهاي نظامي ايران را از لحاظ دسترسي به 
توان باالي تهاجمي پهپادي در رتبه باالتري 
قلرار دهد، آن هم در شلرايطي كله پهپادها 
تبديل به سلاح راهبردي شلده اند كه عمًا 
مي توانند اسلتياي هوايي امريكايي ها را بر 
فراز منطقله خاورميانه به چالش بكشلند و 
سلاح هاي تدافعي آنها را نيلز خنثي كنند. 
زماني كه اولين پهپادهاي دست ساز ايران در دهه 
۶0 شمسي به پرواز درآمدند كمتر كسي تصور 
مي كرد اين پرنده هاي ابتدايي واقعاً به يك ابزار 
جدي و تغييردهنده ميدان تبديل شوند، با اين 
حال مي توان گفت كه توان پهپادي ايران امروز 
به يك قدرت تمام عيار در عرصه جهاني تبديل 

شده است.
 پهپادهاي اوليه ايران در ابتدا بسيار ابتدايي بودند 
و تنها براي شناسايي مواضع عراقي ها يا حمالت 
محدود به كار مي رفتند اما به تدريج متخصصان 
دفاعي ايران توانستند اين برنامه را به يك دارايي 
جدي براي نيروهاي دفاعي ايران تبديل كنند. 
اگر چه ابتدا اين برنامه توجه چنداني را به خود 
جلب نكرد اما به موازات برنامه موش��كي ايران 
برنامه توسعه پهپادها نيز به سرعت در حال انجام 
بود. با همين مسير پيشرفت، ايران در دهه اول 
قرن بيست و يكم توانست براي اولين بار دست به 
ساخت پهپادهاي رزمي با برد هزار كيلومتر بزند. 
اين پهپادها ابتدا ب��راي اموري همچون مرزباني 
مورد استفاده قرار مي گرفتند اما به  تدريج پاي 

آنها به ميادين نبرد نيز باز شد. 
امروز ايران ب��ه يك بازيگر قدرتمن��د در عرصه 
پهپادي در دنيا تبديل ش��ده اس��ت، به گونه اي 
كه پهپادهاي س��اخت ايران كارنامه درخشاني 
در ميادين از خود نشان داده اند، به عنوان مثال 
پهپادهاي ساخت ايران توانستند عملكرد بسيار 
درخشاني را در مقابله با تروريست هاي تكفيري 
در سوريه داشته باشند يا در عراق به دولت اين 
كشور در مقابله با داعش كمك كنند. زماني كه 
ايران براي انتقام از حمالت تروريستي داعش به 
مجلس شوراي اسالمي دست به حمالت موشكي 
به غرب سوريه زد، اين پهپادهاي ايراني بودند كه 
بر فراز نقاط مورد حمله در ح��ال رصد برخورد 

موشك ها بودند. 
همچنين پهپادهاي ايراني باره��ا و بارها بر فراز 
ناوه��اي امريكايي به خص��وص در خليج فارس 
و درياي عمان دس��ت به عمليات شناس��ايي از 

ناوهاي امريكايي زده اند كه مورد تأييد مقامات 
اين كشور نيز قرار گرفته است. 

در اين ميان نكته مهم تر انتقال فناوري ساخت 
پهپادها به نيروهاي محور مقاومت است؛ اقدامي 
كه سبب ش��ده نيروهاي محور مقاومت بتوانند 
بدون هيچ مشكلي نسبت به توسعه پهپادها بدون 
وابستگي به ايران اقدام كنند، به عنوان مثال يكي 
از مهم ترين نگراني هاي رژيم صهيونيستي توان 

بسيار باالي پهپادي حزب اهلل لبنان است. 
اساساً حزب اهلل تاكنون چند عمليات مهم و مؤثر 
نفوذي عليه رژيم صهيونيس��تي داش��ته است. 
اولين مورد از اين عمليات نفوذ به س��ال ۲00۴ 
ميالدي مربوط است. در سال ۲00۶ و همزمان با 
جنگ ۳۳روزه دو بار پهپادهاي انتحاري حزب اهلل 
به سمت مناطق داخلي فلسطين اشغالي پرتاب 

شدند. 
اما ش��ايد عمليات مهم نفوذ پهپ��ادي حزب اهلل 
در اكتبر س��ال ۲00۶ اتفاق افتاده باشد؛ زماني 
كه يك پهپاد نفوذي حزب اهلل توانس��ت به عمق 
س��رزمين هاي اش��غالي نفوذ كن��د و عمليات 
شناسايي را روي بسياري از مناطق مهم و حياتي 
رژيم صهيونيستي انجام دهد. اگرچه اين پهپاد 
در نهايت توس��ط جنگنده ه��اي اف- ۱۶ رژيم 
صهيونيستي ساقط شد اما نش��ان داد كه تا چه 
اندازه س��امانه هاي دفاعي اين رژي��م در مقابل 

چنين حمالتي آسيب پذير هستند. 
هم اكنون ع��الوه بر ح��زب اهلل لبن��ان جنبش 
حماس نيز در غزه در ح��ال فعاليت جدي روي  
پهپادهاست تا بتواند ضربات خود را به اين رژيم 

جدي تر وارد كند. 
در درگيري ه��اي اخير غزه نيرو ه��اي حماس 
توانس��ته اند ب��ا اس��تفاده از پهپاده��اي بدون 
سرنشين اغلب مراكز فرماندهي و نقاط مهم رژيم 
صهيونيس��تي را مورد هدف قرار دهند. در نبرد 
انصاراهلل با عربستان س��عودي نيز هواپيماهاي 
بدون سرنشين توانسته اند با ضربات مداوم تمام 
مراكز رژيم سعودى را مورد هدف قرار دهند. با 
اين تفاسير مي توان اين نكته را درك كرد كه چرا 
نيروهاي غربي به شدت نگران توان پهپادي ايران 

و متحدان ايران در منطقه هستند. 
اين مسئله زماني قابل درك مي شود كه بدانيم 
هزينه استفاده از سالح هاي پهپادي بسيار پايين 

خواهد بود. 
همي��ن هزينه پايي��ن و مقاوم��ت در مقابل هر 
گونه عمليات پدافندي س��بب ش��ده است بعد 
از جنگ جهان��ي دوم براي اولين ب��ار نيرو هاي 
امريكايي در منطق��ه در مقابل حمالت پهپادي 
ايران آسيب پذير باشند و ديگر خبري از امنيت 

هوايي مطلق نباشد. 
    چرا امريكايي ها اطميناني به آسلمان 

ندارند
ژنرال »كنت مكنزي« فرمانده سازمان تروريستي 
س��نتكام چندي پيش در جلسه استماع كنگره 
سخناني بر زبان آورد كه براي بسياري از ناظران 
تازگي داشت. وي با اش��اره به تهديدهاي روزانه 
ايران عليه امريكا در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر 
اينكه آيا امريكا برتري هوايي خود را در خاورميانه 
از دست داده است، گفت: استفاده گسترده ايران 
از پهپادهاي كوچك و متوسط براي عمليات هاي 
شناس��ايي و هجومي به اين معناس��ت كه براي 
اولين بار از زمان جنگ ش��به جزيره كره ]اوايل 
دهه ۱۹۵0 ميالدي[ بدون برتري كامل هوايي، 

عمليات انجام مي دهيم. 
اين جمالت نشان داد تا چه اندازه توان پهپادي 
ايران مي تواند براي امريكايي ها نشان دهنده يك 
كابوس واقعي باشد، اين در حالي است كه پيش 
از اين امريكايي ها مهم ترين تهديد عليه خود را 
موشك هاي بالستيك مي دانستند كه به عنوان 
يك س��الح راهبردي اما ارزان مي توانس��ت در 
اختيار كشورهاي مخالفش��ان قرار داده شود، با 
اين حال تجارب نبردهاي اخير نشان داده است 
تهديد پهپاده��ا جدي تر از آن اس��ت كه برخي 
تصور مي كردن��د. يكي از مهم تري��ن نقاط قوت 
پهپادها امكان استفاده گس��ترده از آنهاست. از 
آنجا كه پهپادها فاقد هزينه هاي باالي توليد در 
بسياري از نمونه ها و مدل ها هستند مي توان اين 
انتظار را داشت كه ساخت و توسعه تعداد بااليي 

از آنها بدون هيچ محدوديتي امكانپذير باشد. در 
ايران هم يكي از مهم ترين دستاوردهاي نيروهاي 
مسلح تالش براي دسترسي به همين امتياز بوده 
اس��ت. تاكنون نيز رزمايش هاي متعدد پهپادي 
در يگان ها و نيروهاي مختلف در حال برگزاري 

بوده است. 
ارتش جمهوري اس��المي نيز به عن��وان يكي از 
دو ركن مهم نظام��ي كش��ور برنامه ريزي هاي 
گوناگوني را براي دسترسي به توان باالي پهپادي 
انجام داده است. هم اكنون هر سه نيروي اصلي 
ارتش در حال برنامه ريزي براي استفاده گسترده 
از پهپادها در مأموريت هاي خود هستند. در اين 
ميان شايد نكته اصلي ضرورت ساخت پهپادها 
در تيراژ باالتر باش��د كه خوشبختانه قدم خوبي 
در اين راستا روز گذش��ته بين ارتش جمهوري 

اسالمي و وزارت دفاع برداشته شد. 
    تحويل 1000 پهپاد بله ارتش جمهوري 

اسامي 
توافقنام��ه راهب��ردي توس��عه و ارتق��اي توان 
پهپ��ادي و تجهيزات منصوب ب��ر آنها در ارتش 
جمهوري اسالمي ايران توس��ط امير سرلشكر 
سيدعبدالرحيم، موس��وي فرمانده كل ارتش و 
امير سرتيپ امير حاتمي، وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح در س��تاد فرماندهي ارتش امضا 
شد كه بر اساس آن، در فاز نخست اين توافقنامه، 
در مدت زمان كوتاهي، هزار فروند پهپاد توسط 

وزارت دفاع توليد و به ارتش تحويل مي شود. 
در آيين امض��اي اين توافقنامه، امير سرلش��كر 
موس��وي فرمانده كل ارتش گف��ت: امروز يك 
قرارداد بس��يار خوب و مبارك ب��ا وزارت دفاع و 
پش��تيباني نيروهاي مس��لح جمهوري اسالمي 
ايران امضا ش��د. اين قرارداد يك نقش اساس��ي 
در ارتقاى كمي و كيفي ق��درت پهپادي ارتش 
جمهوري اس��المي ايران و نيروهاي مسلح ايفا 

خواهد كرد. 
وي اف��زود: الزم مي دانم از باب ش��كر به درگاه 
خداون��د و تش��كر از مجموع��ه وزارت دف��اع و 
پش��تيباني نيروه��اي مس��لح و وزي��ر محترم 
دفاع يادآوري كن��م كه مردم ش��ريف ايران در 
ماه ه��اي اخير ش��اهد قدرت نوظه��ور پهپادي 
ارتش جمهوري اس��المي ايران در رزمايش ها و 

بهره برداري هاي اطالعاتي و عملياتي بوده اند. 
در ادامه امي��ر س��رتيپ حاتمي، وزي��ر دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مس��لح با بيان اينكه با اين 
قرارداد كار قاب��ل توجهى براي ح��وزه پهپادي 
ارتش انجام خواهد ش��د، گف��ت: خداوند منان 
را ش��اكر هس��تيم كه قدم ديگري براي تقويت 
توان رزم ارتش مقتدر جمهوري اس��المي ايران 

برداشته شد. 
وي با تأكيد بر اينكه امروز پهپادها نقش بس��يار 
مهمي در ابع��اد مختلف رزم اعم از شناس��ايي، 
رزمي و پهپاد ه��دف دارند، اف��زود: امروز نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ايران در حوزه  پهپادي 
در رده پنجم يا شش��م قدرت هاي دنيا قرار دارد 
و ما در تأمين پهپادهاي پيش��رفته م��ورد نياز 

نيروهاي مسلح خودكفا هستيم. 
وزير دفاع ابراز اميدواري كرد: ان ش��اءاهلل ارتش 
جمهوري اسالمي ايران با فرماندهي و مديريت 
مقتدران��ه امير سرلش��كر موس��وي در تعامل و 
همكاري با صنايع دفاع، در مدت زمان كوتاهي كه 
در قرارداد مقرر شده است به نتايج بسيار خوبي 

دست خواهد يافت. 
در آيين امض��اي توافقنامه راهبردي توس��عه 
و ارتق��اي ت��وان پهپ��ادي ارت��ش جمه��وري 
اسالمي ايران، امير س��رتيپ دادرس جانشين 
فرمانده كل ارتش، امير دريادار س��ياري معاون 
هماهنگ كننده ارتش، امير دريادار سيدمحمود 
موس��وي معاون عمليات ارتش، سردار سرتيپ 
مظفري نيا مع��اون امور صنعت��ي و تحقيقاتي 
وزارت دفاع، امير سرتيپ دوم آشنا معاون آماد 
و پشتيباني ارتش و امير سرتيپ دوم خواجه فرد 
رئيس س��ازمان صنايع هوايي وزارت دفاع نيز 

حضور داشتند.

توانتهاجميپهپاديايران
افزايشمیيابد

در فاز نخست اجراى توافقنامه  وزارت دفاع و ارتش، 1000 فروند پهپاد تحويل اين نيرو مى شود

فرمانده كل ارتش:
رؤياي»نيلتافرات«بهكابوسحفظپادگان

تروريستياسرائيلتبديلشدهاست
فرمانلده كل ارتش بلا بيان اينكه صهيونيسلت ها زمانلي رؤياي 
تسلط بر منطقه را در سر مي پروراندند و امروز در نبرد با نيرو هاي 
مقاومت، مستأصل و زمينگير شلده اند، گفت: رؤياي نيل تا فرات 
به كابوس حفظ پادگان تروريسلتي اسلرائيل تنزل يافته اسلت. 
به گزارش ميزان، سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي در جمع فرماندهان و 
مسئوالن مركز آموزش هاي پشتيباني شهيد سرلشكر فيض اهلل اماني نيروي 
زميني گفت: روزي كه رهبر روشن ضمير ما وعده دادند رژيم صهيونيستي 
۲۵سال آينده را نخواهد ديد، خيلي ها ش��ايد رسيدن روزي مثل امروز را 
با اين س��رعت تصور نمي كردند. صهيونيست ها كه زماني رؤياي تسلط بر 
منطقه را در سر مي پروراندند امروز در نبرد با نيرو هاي مقاومت، مستأصل 
و زمينگير شده اند و رؤياي نيل تا فرات به كابوس حفظ پادگان تروريستي 
اسرائيل تنزل يافته است. موسوي تصريح كرد: نبرد »سيف القدس« نشانگر 
آزادي قريب الوقوع قدس شريف است، البته خائنان و سازشكاران منطقه 
بدانند كه خون كودكان غزه، سازشكاران معامله قرن را غرق خواهد كرد و 
ما استمرار جنايات رژيم صهيونيستي را نتيجه تعلل و خيانت سازشكاران 
معامله قرن مي داني��م. فرمانده كل ارت��ش همچنين در ادام��ه مبارزه با 
نااميدس��ازي را كه از ترفند هاي دشمنان اس��ت از وظايف اصلي همگان 
برشمرد و با استناد به آيات شريفه قرآن كريم، اميد به آينده بهتر را متكي بر 

مباني و آموزه هاي ديني و شواهد و قرائن موجود دانست. 
........................................................................................................................

دبير كل مجمع جهاني بيداري اسامي: 
وعدهالهيآزادسازيقدسشريف

محققخواهدشد
دبير كل مجمع جهاني بيداري اسلامي در تملاس تلفني با دبير 
كل جنبش جهاد اسلامي فلسلطين، ضملن محكوميت حمات 
ددمنشلانه رژيم صهيونيسلتي، وعده الهي در آزادسازي تمامي 
سلرزمين هاي اشلغالي فلسلطين و قدس را قابل تحقق دانست. 
به گزارش ف��ارس، علي اكبر واليتي، دبير كل مجم��ع جهاني بيداري 
اسالمي در تماس تلفني با زياد نخاله، دبير كل جنبش جهاد اسالمي 
فلسطين، ضمن محكوميت حمالت ددمنشانه رژيم صهيونيستي بر 
حمايت جمهوري اس��المي ايران از ملت مظلوم فلسطين تأكيد كرد 
و گفت: ملت ايران و حاميان فلس��طين در سراس��ر جهان، شجاعت و 
شهامت شما و شكسته شدن هيمنه پوشالي رژيم غاصب صهيونيستي 
را كه مايه عزتمندي است شاهد هستند و مجاهدين و مردم فلسطين 
يك بار ديگر ثابت كردند كه رژيم صهيونيستي خانه عنكبوت و اوهن 

البيوت است و صميمانه اين پيروزي ها و اقتدار را تبريك مي گوييم. 
وي با تأكيد بر اينكه وظيفه اسالمي همه مسلمانان جهان اين است كه 
در اين شرايط حساس و فشارهاي طاقت فرسا، از مردم فلسطين حمايت 
نمايند، افزود: جمهوري اس��المي ايران در گذشته به وظايف خود عمل 
كرده و كماكان تحت رهبري مقام معظم رهبري )مدظله العالي( اين مسير 
را در حمايت جامع ادامه خواهد داد و ان شاء اهلل به زودي در قدس شريف به 
امامت معظم له نماز خواهيم خواند. دبير كل مجمع جهاني بيداري اسالمي 
افزود: بعضي از مسئوالن وابسته به غرب برخي از كشورهاي اسالمي كه 
به جاي كمك به ملت فلسطين براي ريشه كن نمودن اين پديده شيطاني 
و آزادسازي فلسطين و قدس شريف، تحت فشار صيهونيست ها و حاميان 
ظالم آنها نظير امريكا وظيفه خويش را فراموش نمودند، بايد از وقايع جاري 
عبرت گرفته و آرمان هاي ملت هاي خود در حمايت از قدس و فلسطين 
را تبعيت نمايند. نسبت به آينده بسيار اميدوار هستيم و معتقديم وعده 
الهي قطعاً محقق خواهد شد و جهان شاهد رهايي تمامى سرزمين هاي 
فلسطين و بازگشت مردم مظلوم به خانه و كاشانه خود خواهند بود و قدس 

عزيز و همه سرزمين هاي اشغالي فلسطين آزاد خواهد شد. 
در اين تماس تلفني زياد نخاله، دبير كل جنش جهاد اسالمي فلسطين 
ضمن تشكر از مواضع و حمايت هاي جمهوري اسالمي ايران گفت: ملت 
فلسطين امروز پيروزي بزرگي به دست آورده است و توانسته ايم با وجود 
همه تهديدها، جنگ افروزي ها و سال ها محاصره كامل، رژيم صهيونيستي 
را كه همه را مي ترس��اند، بر س��ر جاي خود بنش��انيم و مجبور كنيم به 
پناهگاه ها بروند. مقاومت يك پيروزي بزرگ به دست آورد و توانستيم در 
مقابل اين رژيم ايستادگي نموده و پروژه صهيونيستي- امريكايي را شكست 
دهيم تا جايي كه به رغم همه هيمنه پوشالي، از ما درخواست آتش بس 
كند اما آتش بس را نپذيرفتيم و مشروط به اين كرديم كه دست از تعرض 
به مسجداالقصي بردارد و بگذارد مردم محله شيخ جراح به خانه هاي خود 
بازگردند. وي تأكيد كرد: از مواضع مقام معظم رهبري)مدظله العالي( و 
بيانات ايشان در روز جهاني قدس تشكر و تقدير مي كنيم و موضع ايشان و 
جمهوري اسالمي ايران در اين رابطه شجاعانه و منحصربه فرد است و هيچ 

كس چنين موضعي مانند جمهوري اسالمي ايران نداشته است. 
........................................................................................................................

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس: 
انتخاباتهيئترئيسهمجلس
۵خردادبرگزارميشود

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس تصريح كرد كه انتخابات هيئت رئيسه 
مجلس روز چهارشنبه پنجم خردادماه و بر اساس رويه سال گذشته و سال 
جاري و به خاطر شرايط كرونايي به صورت الكترونيكي برگزار مي شود. 
محمدحسين فرهنگي در گفت وگو با مهر، با اشاره به جلسه روز گذشته 
هيئت رئيسه مجلس، اظهار داشت: در اين جلسه مقرر شد انتخابات هيئت 
رئيس��ه مجلس مطابق آيين نامه داخلي مجلس، روز چهارشنبه پنجم 
خرداد ماه و بر اساس رويه سال گذشته و س��ال جاري به خاطر شرايط 
كرونايي به صورت الكترونيكي برگزار شود. وي بيان كرد: همچنين مقرر 
شد جلسات علني مجلس شوراي اسالمي در محل صحن علني برگزار 
ش��ود و خبرنگاران نيز مي توانند مانند گذش��ته در برخي ساعات غير از 

ساعات صحن علني، در محل محوطه اطراف صحن حضور يابند. 
........................................................................................................................

ذوالنوري:دولتآينده
بايدفرضرابربقایتحريمهابگذارد

رئيلس كميسليون امنيلت مللي و سياسلت خارجلي مجلس 
شلوراي اسلامي بلا بيلان اينكله دوللت آينلده بايلد فلرض 
را بلر بقاي تحريم هلا بگلذارد گفت كه دوللت آينده بايلد بداند 
كه اگلر تحريم هلا باقي مانلد، چطلور مي خواهد كشلور را اداره 
كند، ضملن اينكه همه تاشلش را بر رفلع تحريم ها قلرار دهد. 
حجت االسالم ذوالنوري در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: انتخابات ۲۸ 
خردادماه انتخابات بسيار مهمي اس��ت، ما در شرايط خاصي هستيم 
كه از جمله آن وضعيت و مش��كالت اقتصادي و بحث تحريم هاست، 
لذا دولت آينده بايد دولت قابل و كارآمدي باش��د و ف��رض را بر بقاي 
تحريم ها بگذارد، چون رفع تحريم ها دس��ت ما نيست، بايد براي اين 
منظور تالش كنيم اما در نهايت دست ما نيست و يك طرفش تصميم 

طرف مقابل است. 
وي ادامه داد: خنثي س��ازي تحريم ها تقويت توانمندي هاي داخلي و 
بهره گيري از توانمندي هاي داخلي، تقويت ارتباط با منطقه و كشورهاي 
همسايه و شركاي راهبردي مان در دنيا مثل چين و روسيه بسيار مهم 
اس��ت، همه اروپا موضع امريكا را ندارند و با بخش��ي از اروپا مي توانيم 
ارتباطاتي داشته باش��يم، لذا دولت آينده بايد بر اين اساس كارهايش 
را پيش ببرد كه اگر تحريم ها باقي ماند چطور مي خواهد كشور را اداره 

كند، در عين حال نيز همه تالشش را براي رفع تحريم ها بگذارد.

   گزارش

اوليلن  كله  زمانلي 
پهپادهلاي دست سلاز 
ايران در دهه 60 شمسي 
به پرواز درآمدند كمتر 
كسلي تصلور مي كرد 
اين پرنده هاي ابتدايي 
واقعًا به يك ابزار جدي 
و تغييردهنلده ميدان 
املا  شلوند،  تبديلل 
اكنلون مي تلوان گفت 
كه تلوان پهپادي ايران 
به يك قدرت تمام عيار 
جهانلي  عرصله  در 
تبديلل شلده اسلت
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